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ศิริพร  ปานสวัสดิ์
โครงการเครอืข่ายคอมพวิเตอร์เพ่ือโรงเรยีนไทย

 

SchoolNetSchoolNetSchoolNetSchoolNetSchoolNet เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน
แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย

ที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนทั่วประเทศ
สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง

และเท่าเทียมกัน

ทำไมจึงมีโครงการ SchoolNet

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้
ริเริ่มดำเนินโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย หรือ SchoolNet
ข้ึนต้ังแตปี่ พ.ศ. 2538 เพ่ือเปน็การสง่เสรมิใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและช่วยยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทย
โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก และเพื่อใช้เป็น
เครือ่งมือส่ือสารแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งโรงเรยีน ระหวา่งครกัูบคร ูระหวา่ง
ครูกับนักเรียนตลอดถึงระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง ซึ่งถือเป็นการดำเนินงาน
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ รวมทั้งเป็น
การดำเนนิงานตามนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศแหง่ชาต ิ(ไอท ี2,000) อีกดว้ย

โครงการ SchoolNet นี้จะเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา
สังคมไทยอย่างกว้างขวาง โดยการนำเทคโนโลยีสานสนเทศมาใช้ในการศึกษา
ทำให้การศึกษาของเดก็และเยาวชนไทยมคุีณภาพสูงข้ึน อีกท้ังยังช่วยลดชอ่งว่าง
ความเลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษาระหว่างเด็กนักเรียนในเมืองและชนบท
โดยเปดิโอกาสใหทุ้กโรงเรยีนทัว่ประเทศสามารถเขา้ถึง และไดใ้ชป้ระโยชนจ์าก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
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SchoolNet กับนโยบายระดับชาติ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย

หรือ SchoolNet ถือเป็นการเริ่มต้นให้ประเทศ
ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ ่น
ระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
ต่อรัฐธรรมนญู มาตรา 78 ทีก่ลา่ววา่

“รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท ้องถิ ่นพึ ่ง
ตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เอง พัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั ้งโครงสร้างพื ้นฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ...”

นอกจากนีโ้ครงการ SchoolNet ยงัสอด-
คล้องกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่ให้ความสำคัญ
มากขึน้กบัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื ่องมือ
ในการพัฒนาคนและสังคม ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและคุ้มครองสังคม ในช่วงแผนฯ 9
ได้ระบุเป้าหมายให้โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
ทุกแห่งมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใช้ภายในปี
2549 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดแผนฯ

อีกทั้งเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนการ
ปฏิรูปการศึกษาไทยตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโน-
โลยเีพ่ือการศกึษา ซ่ึงเทคโนโลยจีะเปน็เครือ่งมอื
และวธิกีารเรยีนรูท้ีจ่ะทำใหผู้้เรยีนมโีอกาสเขา้ถงึ
แหล่งความรู้ที่กว้างขวาง สนับสนุนการเรียนรู้
ที ่มีผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และค้นหาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องตาม
ความต้องการ

พัฒนาการของ SchoolNet ใน 4 ยุค
ยุค 1 (พ.ศ. 2538 - 2540) :
ยุคบุกเบิกเทคโนโลยีสารสนเทศลงสู่โรงเรียน

ในปีพ.ศ. 2538 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและวิจัย
“ไทยสาร” (ThaiSARN : The Thai Social/Scientific Academic
Research) ได้ขยายผลการใช้งานอินเทอร์เน็ตในภาคการศึกษาจาก
ระดับอุดมศึกษาลงสู่

โรงเรยีนระดบัมัธยมศกึษา ภายใตโ้ครงการอนิเทอรเ์น็ตโรงเรยีน
มัธยมในปแีรกของโครงการไดเ้ช่ือมต่อกับโรงเรยีนมัธยมศกึษาประมาณ
10 โรงเรยีน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลเห็นชอบตามนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ (ไอที 2000) เนคเทคจึงได้ขยายขอบเขตของ
โครงการอินเทอร์เน็ตมัธยมออกไป และได้เรียกชื่อโครงการใหม่เป็น
โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) โดย
ต้ังเปา้หมายใหมี้โรงเรยีน เข้าร่วมในป ีพ.ศ. 2539 จำนวน 50 โรงเรยีน
และปีพ.ศ. 2540 จำนวน 120 โรงเรยีนทัว่ประเทศ

เนคเทคได้จัดตั้งเครื่องให้บริการอินเทอร์เน็ตชื่อ k12.nectec.
or.th (เรียกสัน้ๆ ว่า เครือ่ง k12) ไดจั้ดสรรบญัชผู้ีใชใ้หโ้รงเรยีนละ 2
บัญชี มีเนื้อที่เก็บข้อมูลของโรงเรียนขนาด 5 MB จัดอบรมหลักสูตร
การใช้อินเทอร์เน็ตและสร้างเว็บเพจแก่โรงเรียนให้เชื่อมต่ออินเทอร์-
เน็ตแบบหมนุโทรศพัท์ โดยมเีลขหมายโทรศพัท์รองรบัการใหบ้รกิาร 39
เลขหมาย และขยายเปน็ 120 เลขหมายในเวลาตอ่มา

นอกจากนี ้ เนคเทคยงัไดป้ระสานงานกบัภาคเอกชนใหส้นับสนนุ
แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะแรกด้วย อาทิ บริษัท คอมแพค
ประเทศไทยจำกัด บริษัท โพเวลคอมพิวเตอร์ บริษัท ไมโครซอฟท์
ประเทศไทยจำกัด และบริษัท อินเทล ประเทศไทย จำกัด ร่วมให้
การสนับสนุนแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกด้วย

ปัญหาสำคัญที่พบในการดำเนินโครงการยุคนี้คือ โรงเรียนต่าง
จังหวัดจะต้องเสียค่าโทรศัพท์ในอัตราค่าโทรทางไกลมายังกรุงเทพฯ
จึงเปน็อุปสรรคอยา่งใหญห่ลวงตอ่การนำอนิเทอรเ์น็ตมาใชใ้นการศกึษา
เพราะเกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างโรงเรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ
ปรมิณฑล และโรงเรยีนในตา่งจังหวดั นอกจากนัน้ บางโรงเรยีนยงัขาด
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โมเด็ม และสายโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลข่าว
สารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ครูนักเรียน
ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
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ยุคท่ี 2 (พ.ศ. 2541 - 2543) :
“SchoolNet@1509”  มิติใหม่ให้ 1,500 โรงเรียนมัธยมท่ัวประเทศได้เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต คร้ังละ 3 บาท

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโครงการ SchoolNet
ในระบบใหม่ เปิดโอกาสให้โรงเร ียนทั ่วประเทศไทย
สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าโทรศพัท์ทางไกลตอ่ไป

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2541 โครงการ SchoolNet ได้รับพระมหากรณุา-
ธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทาน
พระราชานุญาตให้ใช้ระบบเครือข่ายกาญจนาภิเษก ซึ่งมีศูนย์บริการทั่ว
ประเทศเพื่อให้โรงเรียนเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย SchoolNet ประกอบกับ
ได้รับการสนับสนุนค่าเช่าวงจรสื่อสารทางไกลในประเทศ และค่าวงจร
อินเทอรเ์น็ตระหวา่งประเทศจากองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย (ทศท.)
และการสื ่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ทำให้โรงเรียนในโครงการ
SchoolNet ทั่วประเทศสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยการหมุนผ่าน
เลขหมายพระราชทาน 1509 เสียเพียงค่าโทรศัพท์ในอัตรา 3 บาท ต่อ
ครั้งเท่านั้น จึงถือเป็นการเริ่มมิติใหม่ของโครงการ SchoolNet@1509
ซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุม ทั้งโรงเรียนในระดับ
มัธยมศกึษา 1,500 โรงเรยีนทัว่ประเทศ

SchoolNet โครงการแห่งความร่วมมือระหว่าง 3 กระทรวง
ในปแีรกทีเ่ร่ิมดำเนนิงาน พบวา่มีปัญหาและอปุสรรคบางประการทีท่ำใหก้ารใชอนิเทอรเ์น็ตในโรงเรยีนมิไดเ้กิดขึน้

ตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้หลายปัญหาไม่อาจแก้ไขได้โดยเนคเทคแต่เพียงลำพัง ดังนั้นเนคเทคจึงพยายาม
สร้างความร่วมมือกับหลายๆ หน่วยงานจนเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 กระทรวงดงัน้ี
1. กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม : โดยเนคเทคเปน็ผู้รับผิดชอบดแูลทางดา้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. กระทรวงคมนาคม : โดย ทศท. และกสท. จัดระบบอินเทอร์เน็ตราคาถูกให้แก่โรงเรียน
3.กระทรวงศึกษาธิการ : คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม และจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในเรื ่องการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น

เครือข่าย SchoolNet@1509 มีศูนย์ออน์ไลน์ให้บริการ 21 ศูนย์
ท่ัวประเทศ และมีเลขหมายรองรบัใช้งานจากท่ัวประเทศ 420 เลขหมาย
วงจรสื่อสารภายในประเทศ 128 kbps และวงจรสื่อสารต่างประเทศ
512 kbps
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2544 ได้ขยายเลขหมายรองรับผู้ใช้งาน

เพิ่มเป็น 1,650 เลขหมาย วงจรสื่อสารภายในประเทศเพิ่มเป็น 512
kbps (10 วงจร) และ 1 Mbps (10 วงจร) และขยายวงจรสือ่สารตา่ง-
ประเทศเพิม่เป็น 4 Mbps
การดำเนินงานในยุคนี้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในยุคแรก และ

มีความก้าวหน้าใน 3 เร่ืองสำคัญคือ โรงเรียนท่ัวประเทศมีสามารถเข้าถึง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ทางไกลอีกต่อไปเปิด

โอกาสให้นักเรียนและครูได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย SchoolNet อย่างกว้างขวาง เนคเทคได้
พัฒนา Digital Library ขึ้นเป็นต้นแบบของเนื้อหาความรู้บนเครือข่าย เป็นแหล่งข้อมูลความรู้
ที่เป็นภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหาความรู้กว่า 1,000 เรื่อง เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า และร่วมกันพัฒนาเน้ือหาความรูบ้นเครอืข่ายแลกเปลีย่น ซ่ึงกันและกัน ตลอดจน
ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการลินุกซ์ซิส (Linux SIS) ที่เป็นชุดซอฟต์แวร์ฟรี มีคุณภาพใช้งานง่าย
และถกูกฎหมายใหโ้รงเรยีนไดใ้ชง้านเปน็เครือ่งใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของโรงเรยีนอยา่งแพรห่ลาย
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ยุคท่ี 3 (พ.ศ. 2544 - 2545) :
ขยายเป้าหมายเป็น 5,000 โรงเรียน ครอบคลุบถึงกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา

ต้ังแตต้่นปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เนคเทคไดเ้ร่งพัฒนาความสามารถ
ของระบบเครือข่าย SchoolNet ภายใต้โครงการ SchoolNet เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2542 ตามท่ีได้รับความเห็น
ชอบจาก คณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม 2542 ที่จะขยายเครือข่ายให้
สามารถรองรับการให้บริการแก่โรงเรียนท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอาชวีศกึษา รวมทัง้ส้ิน 5,000 โรงเรยีนทัว่ประเทศไดภ้ายในป ี 2545

ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2544 โครงการ SchoolNet  เฉลิมพระเกยีรตฯิ
ไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้รกิารแกโ่รงเรยีนตา่งๆ ท้ังในระดบัประถมศกึษา มัธยมศกึษา
และอาชีวะศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
โดยเมือ่วนัที ่ 7 กนัยายน 2544 สามารถดำเนนิการไดบ้รรลเุปา้หมายแรก
3,000 โรงเรยีน และเม่ือวันท่ี 25 พฤศจกิายน 2544 ครบตามเปา้หมายสอง
4,000 โรงเรียน นอกจากนี้ยังให้โรงเรียนของกรมสามัญเชื่อมต่อ ด้วย
วงจรสื่อสาร 64 kbps เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่
โรงเรียนอื่นในท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 102 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่าย
ในโครงการ (Resource Center) จำนวน 76 โรงเรียนและโรงเรียน
ท่ีโอนยา้ยจากเครอืขา่ยไทยสาร 26 โรงเรยีน

ในยุคนี้เริ ่มมีเอกชนให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จำนวนมากในราคาถกูลง ดังน้ันโครงการ SchoolNet ได้ปรับลดการใหค้วาม
สำคัญของการพฒันาเครือข่ายมาใหค้วามสำคญักับการพฒันาเน้ือหาความรู้
บนเครือข่ายมากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนของแหล่งข้อมูลความรู้ที่เป็นภาษาไทย
ให้นักเรียนและครูได้มีสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นภาษาไทยเพียงพอ
และได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้อย่างจริงจัง

บัญชีผู้ใช้งานและเน้ือท่ีเก็บข้อมูลบนเครือข่าย SchoolNet
โรงเรยีนทีเ่ป็นสมาชกิของ SchoolNet จะสามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตไดโ้รงเรยีนละ 120

ชั่วโมงต่อเดือน (แต่ละโรงเรียนได้รับบัญชีผู้ใช้ 3 บัญชี แต่ละบัญชีมีชั่วโมงการใช้งาน 40
ช่ัวโมงตอ่เดอืน) และมีเน้ือทีจั่ดเกบ็ขอ้มูลใหโ้รงเรยีนละ 9 เมกะไบต์

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2544 เป็นต้นไป เนคเทคได้ขยายระบบเครือข่าย SchoolNet
โดยเพ่ิมจำนวนบัญชีผู้ใช้เป็นโรงเรียนละ 5 บัญชี แต่ละบัญชีมีช่ัวโมงการใช้งาน 80 ช่ัวโมงต่อเดือน
และเพ่ิมเน้ือทีส่ำหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลใหโ้รงเรยีนเปน็ 15 เมกะไบต์
จึงเทา่กบัวา่ แตล่ะโรงเรยีนมชีัว่โมงในการใชง้านอนิเทอรน์ต็แตล่ะเดอืนมากถงึ 400 ชัว่โมง
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ยุคท่ี 4 (พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน) : จากเนคเทคสู่กระทรวงเสมา

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นช่วงที่
เนคเทคได้ทำหน้าที่นำร่องโครงการ SchoolNet เพื่อเปิดโอกาสให้
โรงเรียนได้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียน ตามที ่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับทางกระทรวงศกึษาธิการเองก็ได้พัฒนาระบบ
เครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ หรือ EdNet ขึ้นเพื่อมารองรับงาน
ทางดา้นเครอืขา่ยเพือ่การศกึษา ซึง่มเีปา้หมายทีจ่ะใหบ้รกิารเครอืขา่ย
อินเทอร์เน็ตแก่โรงเรียนทั่วประเทศจำนวนกว่า 38,000 โรงเรียน
โดยภายในเดือนกันยายน 2546 เนคเทคจะดำเนินการส่งมอบภารกิจ
ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่โรงเรียนมายังเครือข่าย EdNet ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ใหท้ำหนา้ทีใ่นการดแูลรบัผดิชอบตอ่ไป

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2546 ของโครงการ
SchoolNet เนคเทคจะสร้างโรงเรียนตัวอย่างในการใช้โอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์และลินุกซ์ เพ่ือตอบสนอง
ต่อนโยบายของภาครัฐที ่ต้องการ
เน้นให้เกิดการใช้โอเพนซอร์สอย่าง
แพร่หลายมากขึ้น เพราะสามารถ
ช่วยประหยดังบประมาณของชาต ิได้
โดยจะคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในการนำร่อง
ประมาณ 10 โรงเรยีน นอกจากนี ้เนคเทคกจ็ะกระตุน้
ในเรื่องของการสร้างเนื้อหาความรู้บนเครือข่ายหรือที่
เรียกว่า Digital Library ให้มากขึ้นจากเดิมที่มีเนื้อหา
อยู่ประมาณ 1,000 กวา่เรือ่งเกีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละ
คอมพิวเตอร์ โดยจะพยายามผลักดันให้มีการสร้าง
เน้ือหาในวชิาอืน่ๆ เช่น สังคม ภาษาไทย และสนับสนนุ
ให้นักเรียนร่วมสร้างสรรค์เน้ือหาความรู้ รวบรวมใส่ไว้ใน
ห้องสมุดดิจิทัล เพ่ือเผยแพร่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา
ร่วมกนับนเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต

ย้อนดูผลงาน 8 ปีท่ีผ่านมาของ SchoolNet

โครงการ SchoolNet เร่ิมในป ี 2538 เปิดโอกาส
ให้ครูและนักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่ว
ประเทศไดใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ต ซ่ึงในชว่งเวลาดงักลา่ว สถาน
ศึกษายังไม่มีเงินลงทุนครูที่มีความรู้ด้านเทคนิคยังมีน้อย
มาก และเป็นการเรียนรู้ส่วนบุคคลด้วยตนเองผู้บริหาร
ไม่ให้การสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย
ไม่มีอินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัด และยังไม่มี ISP ของบริษัท
เอกชนให้บริการจำนวนมากและราคาถูกเช่นในปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลากวา่ 8 ปี (2538 - 2546) ของการ
ดำเนินโครงการ SchoolNet นอกเหนือจากปรับปรุง
เครอืขา่ยและใหบ้รกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตแกโ่รงเรยีน
แล้ว ยังไดด้ำเนนิโครงการทีใ่หค้วามสำคญัในการพฒันา
เนื้อหาบนที่มีประโยชน์ลงสู่เครือข่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
จัดสัมมนาฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านเทคนิค และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่มุ่งหวังให้ครูนักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในกจิกรรมการเรยีนการสอน

1. การให้บริการเครือข่าย SchoolNet
เนคเทคมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่าย SchoolNet และ

ให้บริการเครือข่ายแก่สถานศึกษาทุกสังกัดทุกระดับ
การศึกษาทุกจังหวัดทั ่วประเทศได้มีโอกาสเชื ่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตจากเป้าหมาย 5,000 โรงเรียน พบว่า ณ
เดือนกุมภาพันธ์ 2546 มีโรงเรียนใช้บริการเครือข่าย
SchoolNet จำนวน 4,860 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียน
เชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์เลขหมาย 1509 จำนวน
4,758 โรงเรยีน และโรงเรยีนเชือ่มตอ่ด้วยวงจรเชา่ส่ือ-
สาร 64 kbps จำนวน 102 โรงเรียน (ประกอบด้วย
โรงเรียนแม่ข่าย Resource Center จำนวน 76 แห่ง
และโรงเรยีนทีโ่อนยา้ยจากโครงการไทยสาร จำนวน 26
แห่ง)
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ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SchoolNet ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2546

สังกัด จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม รวม
แบบหมนุโทรศัพท์ 1509 ด้วยวงจรเช่าสื่อสาร

(โรงเรียน) (โรงเรียน)
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 4,171 102 4,291
กรมสามัญศึกษา 1,751 102
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 1,844
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน 404
กรมอาชีวศึกษา 114
กรมพลศึกษา 4
กรมศลิปากร 8
กรมการศกึษานอกโรงเรยีน 46
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 524 - 524
กรุงเทพมหานคร 288
สำนักบรหิารการศกึษาทอ้งถ่ิน 236
อื่นๆ 63 -63
                                              รวม 4,758 102 4,860

รูปแสดงสถานศึกษาที่เป็นสมาชิก SchoolNet แยกตามสังกัด พบว่า
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา (สปช.) 39% กรมสามัญศึกษา 37% และสังกัดอื่นๆ 24% ตามลำดับ

สมาชกิ SchoolNet แยกตามสงักดั
สังกัดอื่นๆ

24%

กรมสามัญ
37%

สปช.
39%

สปช.
กรมสามัญ
สังกัดอื่นๆ
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 ตารางแสดงสถิติจำนวนโรงเรียนที่เชื่อมต่อเครือข่าย SchoolNet จำนวนโรงเรียนที่มีเว็บเพจ

2. เน้ือหา และกิจกรรมบนเครือข่าย

www.school.net.th : เครือข่ายความรู้เพ่ือโรงเรียนไทย

เดือนปี จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนโรงเรียน
แบบหมุนโทรศัพท์ ด้วยวงจรเช่าสื่อสาร ที่มีเว็บเพจ(โรงเรียน)

(โรงเรียน) (โรงเรียน)
กุมภาพันธ์ 2546 4,758 102 1,322
ธันวาคม 2545 4,718 102 1,289
ธันวาคม 2544 4,082 102 951
ธันวาคม 2543 2,186 102 658
ธันวาคม 2542 1,261 - 436
ธันวาคม 2541 587 - -
ธันวาคม 2540 152 - -
ธันวาคม 2539 69 - -

http://www.school.net.th

เว็บไซต์โครงการ SchoolNet จะเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ทางดา้นการศกึษาใหแ้ก่โรงเรยีน ครู อาจารย ์นักเรียน
และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีสถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เป็นอันดับที่ 10 ของเว็บไซต์ในหมวดราชการ และ
ไดรั้บความนยิมเปน็อันดับที ่120 จากจำนวน  8,965
เว็บไซต์ทั้งหมดของประเทศไทย
(อ้างอิงจากสถติิใน truehits.net, 2 มิถุนายน 2546)

นอกจากนี้ในเว็บไซต์ SchoolNet ยังได้นำเสนอ
ตัวอย่าง โครงการและกิจกรรมบนเครือข่ายท่ีน่าสนใจ อาทิ
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• แนะนำแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตพร้อมเกมส์ทางการ
ศึกษา

http://www.school.net.th/education/

• มีชุมชนบนเครอืข่าย (Community) ท่ีเป็นแหลง่แลกเปลีย่น
ความรู้ และประสบการณต์รง กว่า 9,400 กระทู้ในเว็บบอร์ด
SchoolNet ทำให้ครู และนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้
อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับทรัพยากรของโรงเรียนได้

http://www.school.net.th/wwwboard/

• ศูนย์กลางเชือ่มโยงเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนมากทีสุ่ด กว่า 1,377
โรงเรียนทั่วประเทศ

http://www.school.net.th/thaischool/

• แนะนำวิธีคุ้มกันเด็กนักเรียนไทย เล่นเน็ตอย่างไรให้สนุก
ปลอดภยั และไดส้าระ

http://www.school.net.th/thaiparents/

ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)
เป็นห้องสมุดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคล้ายๆ ห้องสมุด

ที ่ทุกคนคุ้นเคย ต่างกันที ่ Digital Library เป็นห้องสมุด
ที่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหนังสือ หรือ
เน้ือหาความรู้ท่ีอยู่ในห้องสมุดน้ีคือเว็บเพจ ท่ีได้รวบรวมเริม่แรก
เม่ือป ี2543 จากการทีเ่นคเทคไดร่้วมกบั มหาวทิยาลยัเกษตร-
ศาสตร์ และสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำไว้เพื่อเป็นต้นแบบให้นักเรียน
ไดศ้กึษาหาความรู ้และเปน็แนวทางใหค้รอูาจารยร์ว่มกนัสรา้ง
เน้ือหาความรูล้งสู่ Digital Library น้ีต่อไป
(ระยะท่ี 1)
• ปี 2543  เร่ิมต้นท่ี 1,113 เร่ืองใน 7 หมวดวิชาหลักสายวิทยา

ศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์
คณติศาสตร ์เคม ีชีววทิยา ฟิสิกส ์ส่ิงแวดลอ้ม และพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม

http://www.school.net.th/library/
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(ระยะท่ี 2)

• Digital Library Quiz กิจกรรมสำหรับเยาวชน
ให้ได้ร ่วมสนุกและฝึกฝนทักษะในการแสวงหา
ความรู้บนอินเทอร์เน็ต พร้อมรับของที่ระลึกจาก
SchoolNet

• ปี 2545 ขยายเนื้อหาให้ครอบคลุมระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศกึษาใน 10 หมวดไดแ้ก่ ความรูท้ัว่ไป ปรชัญา
ศาสนา สังคมศาสตร ์ภาษาศาสตร ์วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
ศิลปศาสตร ์ วรรณคด ี และประวติัศาสตร์

http://www.school.net.th/library/activities/

• Digital Library Toolkit เครื่องมือสร้างเว็บเพจ
อย่างง่ายช่วย ให้ผู้ท่ีไม่มีความรู้พ้ืนฐานสามารถนำเน้ือ
หาทีมี่อยูม่าสรา้ง เป็นเว็บเพจไดด้้วยตนเอง ซ่ึง ณ 2
มิถุนายน 2546 ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปได้ใช้
เครือ่งมอืน้ีสรา้งเนือ้หาความรู ้ลงใน Digital Library
แล้วจำนวนกวา่ 7,142 เร่ือง

Digital Library Template Toolkit เครือ่งมอื
สร้างเว็บเพจอย่างง่าย

สามารถเรียกใช้งานได้ทางอินเทอร์เน็ตที่
URL http://www.school.net.th/library/creat-web/

• ในปี 2545 เนคเทค ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) กรมสามัญศึกษาและ
กรมวิชาการเชิญชวนกลุ ่มครู/อาจารย์ประมาณ
1,000 คน จากหลายหมวดวิชาที่มีข้อมูลของตน
อยู่แล้ว และประสงค์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ใหไ้ดใ้ชเ้ครือ่งมอื Digital
Library Toolkit พัฒนาเน้ือหา แล้วมารวบรวมใสไ่ว้
ในห้องสมุดดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลภาษาไทย
อีกแหล่งหนึ ่งท ี ่ เป ็นประโยชน์ต ่อเยาวชนไทย
ทัว่ประเทศ จะไดศ้กึษาหาความรูไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง
ยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายผลเนื้อหาความรู้ภาษาไทย
ที่เป็นของคนไทยและเพื่อคนไทยเอง
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3. ภารกิจการนำลินุกซ์ (Linux) สู่ห้องเรียน
ลินุกซ์ (Linux) ถูกพัฒนาขึ ้นมาโดยนักศึกษาในยุค

อินเทอร์เน็ตเผยแพร่และเติบโตผ่านอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลานาน
ต่อมาเกิดการร่วมกันพัฒนาโดยคนกลุ่มมาก เพื่อมุ่งหวังให้
เกดิประโยชนต์อ่สังคมสว่นรวมโดยไมค่ำนงึถงึผลประโยชนเ์ชงิ
พาณิชย์ จนเกิดเป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่มีคุณภาพสูงและใช้งานได้
อย่างถูกกฎหมาย เนคเทคได้นำลินุกซ์มาเพ่ิมคุณค่าและบรรจุห่อ
ใหมเ่ป็น 2 แพ็กเกจ คือ ลินุกซซิ์ส (Linux SIS : Linux School
Internet/Intranet Server) และลินุกซ์ทะเล (Linux TLE :
Linux Thai Language Extension) แล้วนำมาเผยแพร่ลงสู่
การใช้งานในห้องเรียน เพื่อช่วยลดต้นทุนทางด้านซอฟต์แวร์
ในการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งยังช่วยส่งเสริมจริยธรรม
ในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายอีกด้วย
• Linux SIS: สำหรบั เครือ่งอินเทอรเ์น็ตเซร์ิฟเวอร์

ในปี 2536 เนคเทคเริ่มนำ
ลินุกซ์มาทดแทนเป็นอินเทอร์-
เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ราคาประหยัด
และทำหน้าที่แทนอุปกรณ์เลือก
เส้นทาง (Router) ซึ ่งช ่วย
ประหยัดงบประมาณกว่าจุดละ
500,000 บาท แต่ต้องแลกกับ
การทำงานหนัก และผู้ดูแลระบบ
ก็ต ้องเร ียนรู ้คำสั ่งย ูน ิกซ์พอ
สมควร

เนคเทคไดน้ำลินุกซ์มาพัฒนาเป็นเวอร์ช่ันภาษาไทย และ
ได้รวมเอาชุดซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับเครื่องอินเทอร์เน็ต
เซิร์ฟเวอร ์เช่น Web Server Mail Server Proxy/ Cache
Server และ DNS Server เป็นต้น ซ่ึงสามารถนำไปตดิตัง้
บนเครื่อง PC (Personal Computer) ทั่วไป ให้กลาย
เป็นเคร่ืองอินเทอรเ์น็ตเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
ยังมีเครื่องมือดูแลระบบ “Web Admin Tool” ที่ช่วยให้
ผู้ดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดูแลระบบได้ง่าย ใช้งานง่าย ไม่ต้อง
ท่องคำส่ัง ช่ือไฟล์และไดเรกทอรขีอง UNIX เพราะ โปรแกรม
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน โดยอัตโนมัติ
แถมผลิตรายงานเป็นเว็บเพจ ให้ดูผ่านจอได้ทันทีระบบ
ซอฟต์แวร์ที่กล่าวมาทัง้หมดนีมี้ชือ่เรยีกวา่ Linux SIS

• Linux TLE : สำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอรต้ั์งโตะ๊
เนคเทคได้นำลินุกซ์มาพัฒนาให้เป็นเวอร์ชันภาษาไทย

และบรรจุห่อใหม่ร่วมกับชุดฟรีซอฟต์แวร์ต่างๆ ท่ีมักใช้งานกัน
เป็นประจำสำหรับเครื่องตั้งโต๊ะ (Desk-
top) ซึ่งตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้
ด้านงานเอกสาร งานนำเสนองาน
คำนวณ ดูหนัง ฟังเพลง ตลอดจน
การใชง้านอนิเทอรเ์น็ต

• ในป ี 2542 เนคเทคไดคั้ดเลือกโรงเรยีนใน
โครงการ SchoolNet จาก 5 ภูมิภาค ประมาณ

100 โรงเรยีน ใหไ้ดใ้ชง้าน Linux SIS เพ่ือเป็นอินเทอรเ์น็ต
เซิร์ฟเวอร์ในโรงเรียน และสามารถเชื ่อมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท้ังห้องเรียนให้เข้าสู่อินเทอร์เน็ตหผ่านเลขหมาย
1509 โดยเสยีคา่ใชจ่้ายเพียงครัง้ละ 3 บาท

• และต้ังแตปี่ 2544 เป็นต้นมา เนคเทคไดจั้ดใหมี้เวทสีำหรบั
เยาวชนในการแข่งขันติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux (Na-
tional Linux Contest) ซ่ึงไดจั้ดกจิกรรมนีม้าอยา่งตอ่เน่ือง
จนถึงในปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี เพื่อเป็นการสร้างความ
ต่ืนตัวแกเ่ยาวชนใหมี้ความสนใจในระบบปฏบัิติการ Linux
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• ในปี 2545 เนคเทคได้จัดทำโครงการเผยแพร่
ระบบปฏิบัติการ Linux สู่โรงเรียน โดยคัด
เลือกโรงเรยีนจาก 5 ภูมิภาค จำนวนกวา่ 100
โรงเรียน ได้นำระบบปฏิบัติการ Linux SIS และ
Linux TLE เพื่อให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างแก่
โรงเรียนอื่นๆ ที่จะนำระบบปฏิบัติการ Linux
ไปใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งจรงิจงั

4. SchoolNet กับตัวอย่างกิจกรรมอ่ืนๆ
• งาน “มหกรรมอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาในโรงเรียน (SchoolNet Day)”

• ในปี 2546 ได้จัดทำโครงการห้องเรียนสอน
คอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดย
คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีความพร้อม จำนวนกว่า 30
โรงเรียนท่ัวประเทศเพ่ือให้เป็นโรงเรียนผู้บุกเบิก
การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในการจัดการ
เรยีนการสอน เพ่ือเปน็ผู้นำใหแ้ก่โรงเรยีนอืน่ๆ
ในประเทศต่อไป

งานสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางด้านเทคโนโลยีสาร-
สนเทศเพือ่การศกึษาครัง้ยิง่ใหญ ่ประจำป ี2544 ซ่ึงจัดขึน้ ระหวา่งวนัท่ี
16 - 18 มีนาคม 2544 โดยความรว่มมือระหวา่งเนคเทค  และหน่วยงาน
สำคัญทีดู่แลด้านการศกึษาของประเทศไทย เพ่ือใหผู้้บรหิารโรงเรยีน คร/ู
อาจารย ์ นักเรยีนจากโรงเรยีนทัว่ประเทศ และบุคคลทัว่ไปกวา่ 10,000
คน ได้เห็นถึงศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยยกระดับ
การศกึษาของเยาวชนไทย

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
และทรงบรรยายพิเศษในเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียน” ทรงมีพระราชดำรัสแสดงความห่วงใยในการใช้เทค-
โนโลยีสานสนเทศของโรงเรียนว่า “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่
ค่อยใชป้ระโยชนท์างการศกึษา ท้ังคร ูและนักเรยีน ต่อเวบ็กนัเพ่ือดเูล่น
พอถามก็บอกว่าพักผ่อน ถ้าจะใช้เพื่อพักผ่อนก็ต้องไปเล่นที่บ้านของ
โรงเรียนเป็นของรัฐบาลเงินภาษีอากร เม่ือมีแล้วก็ควรใชใ้ห้เป็นประโยชน์
ที ่สุด แต่ละโรงเรียนที่เคยไปดู บางทีนั ่งอยู ่ห้องเดียวกัน ส่งอีเมล์
ไอซีคิวให้กันหรือเปิดเว็บอะไรก็ไม่รู ้ต้องเตือนถึงระเบียบวิธีการใช้
ปัจจุบันข้อมูลจากเว็บไซต์ก็มีหลากหลายมากขึ้น จึงต้องมีการเลือกสรร
สิ่งที่น่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อด้วย”
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ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนกว่า 75 แห่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมได้มอบรางวัลดีเด่นด้านการเสริมสร้างกิจกรรม
อินเทอร์เน็ต (SchoolNet@1509 Awards) ซึ่งได้จัดขึ้นเป็น
คร้ังแรก เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ท่ีสามารถนำอินเทอร์เน็ต

มาใช้ในการเรียนการ
สอนได้อย่างประสบ-
ความสำเรจ็ และเพ่ือ
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้อื ่นต่อไป ซึ่งมีการ
มอบรางวัลในประเภท
โรงเรียนดีเด่น, เว็บ
เพจทางการศึกษาดี
เด่น, ผู้บริหารโรงเรียน
ดีเด่น, ครูดีเด่น, ผู้
ประสานงานของโครง
การ SchoolNet และ
การประกวดเรียงความ
ของนักเรียน

รางวัลดีเด่นด้านการเสริมสร้างกิจกรรมอิน-
เทอร์เน็ตในระดับประเทศ (รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐ
มนตร ีพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร) 3 ประเภท คือ

• รางวัลโรงเรียนดีเด่น และเว็บเพจทางการศึกษา
ดีเด่น ได้แก่โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

• รางวลัการประกวดเรยีงความของนกัเรยีน ระดบั
ประถมศึกษาได้แก่ เด็กหญิง พิชชาพร อุโพธิ์
โรงเร ียนสาธิต สถาบันราชภัฏสงขลาระดับ
มัธยมศึกษา ได้แก่ นายฐาปนา  จ้อยเจริญ
โรงเรียนทวีธาภิเษก

นอกจากนี้ยังร่วมกับสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ได้แก่
สถาบันราชภัฏสงขลา, สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, สถาบัน
ราชภัฏเทพสตรี, สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
บูรพา จำลอง กิจกรรมของงาน SchoolNet Day มาจัดในระดบั
ภูมิภาค คือ “มหกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียน
5 ภูมิภาค” โดยจัดขึ้นในระหว่างเดือนธันวาคม 2544 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2545 เพื ่อกระตุ ้นให้บุคลากรการศึกษา
ในสว่นภมิูภาคไดเ้ล็งเหน็ถงึความสำคญัของการใช้อนิเทอรเ์นต็
ในการศึกษามากย่ิงข้ึน ซ่ึงได้รับความสนใจจากคร ูนักเรียน และ
บุคคลทั่วไปเข้าร่วมชมงานในแต่ละภาคกว่า 2,000 คน

• งานส ัมมนา
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“เปิดโลกใหม่ทางการศึกษากับ SchoolNet@ 1509 ตอนสัญจร
13 เขตการศกึษา”

เนคเทค ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร ท้ัง 13 เขตการศกึษาทัว่ประเทศ จัดงาน
“เปิดโลกใหมท่างการศกึษากบั SchoolNet@1509 ตอน สัญจร
13 เขตการศึกษา” ขึ ้นในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2544 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ครูจากโรงเรียน
ในโครงการ SchoolNet จำนวนกว่า 5,000 คน จาก 76
จังหวัดทั่วประเทศ ให้เห็นความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อการศึกษาในโรงเรียน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ SchoolNet และเปิดโอกาสให้โรงเรียนสังกัดประถม
ศกึษา, เทศบาล, กรงุเทพมหานคร และอาชวีศกึษาไดส้มัครเขา้
ร่วมโครงการอีกด้วย

เครอืขา่ย SchoolNet
ภายใต้การดำเนินงานโดยเนคเทค

เป็นเพียงตัวอย่างนำร่อง
ในด า้นเครอืขา่ยสารสนเทศ

เพื่อการศึกษาของไทย
ซ่ึงในระยะยาวแลว้ เนคเทค
คงจะต้องมอบเครือข่าย

SchoolNet
ให้เข้าไปรวบอยู่ในเครือข่าย
การศกึษาแหง่ชาต ิ (EdNet)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ซ่ึงเปน็หนว่ยงานหลกัที่

ดูแลรับผิดชอบเรื่องระบบการศึกษา
รับหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการ
และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม

โรงเรียนทั่วประเทศ
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โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) ได้รับการยกย่อง
ว่าเปน็โครงการตวัอยา่ง (Best Practice) ท่ีนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาเปน็เครือ่งมือ
ในการลดชอ่งว่าง และความเหลือ่มล้ำของโอกาสในการศกึษาหาความรู ้(Digital Di-
vide) ในรายงาน Human Development Report 2001 ขององคก์ารสหประชาชาติ
(UNDP) ซ่ึงมีการรายงานต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2544
ทีป่ระเทศแมก็ซโิก และในรายงาน APEC New Economy Report 2001 ซ่ึงได้
รายงานตอ่สาธารณชนอยา่งเปน็ทางการ เม่ือวนัที ่17 ตลุาคม 2544 ทีน่ครเซีย่งไฮ้
ประเทศจีน

• GLOBE (Global Learning and Observations
to Benefit the Environment)

GLOBE เป็นโครงการนานาชาติที่ส่งเสริม
การศึกษาเกี ่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อมใน
ระดับโรงเรียนที่ริเริ่มโดยรองประธานนาธิบดี อัล
กอร์ ของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มดำเนินโครงการมา
ตัง้แต่วันท่ี 22 เมษายน 2538 สำหรบัประเทศไทย
ไดล้งนามเขา้รว่มโครงการ เม่ือวนัท่ี 30 กันยายน
2542 โดยมี http://www.globe.gov/สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) เป็น Country Co-ordinator

เนคเทคได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้โรง-
เรียนในโครงการ SchoolNet ได้ใช้อินเทอร์เน็ต
ร่วมทำกิจกรรมกับครู และนักเรียนจากประเทศ
ต่างๆ เพื่อเรียนรู้ และศึกษาเรื ่องสิ่งแวดล้อม
ของโลก

• ThinkQuest
ThinkQuest เร่ิมต้นดำเนนิการในป ีค.ศ. 1995 โดย Ad-

vanced Network& Services ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ค้ากำไร
(Non-Profit Corporation) ในมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ
อเมริกา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายให้มีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้รางวัลแก่นักเรียนและ
ครูที่ได้สร้างสรรค์ผลงานสื่อการศึกษา (Educational Materi-
als) แล้วเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เป็น
ประโยชนต่์อคร ูและนักเรยีนทัว่โลก

http://www.thinkquest.org/

สำหรับประเทศไทย เนคเทคไดล้งนามเข้าร่วมเป็น Na-
tion Partner for ThinkQuest Thailand โดยสนบัสนุนใหค้รู
และนักเรียนในโครงการ SchoolNet เข้าร่วมแข่งขัน
ในกจิกรรมการของโครงการนอกจากนีไ้ดร่้วมกบัมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) จัดทำคู่มือการเรียนการสอน
รายวชิาสำหรบัคร ู เพ่ือส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนไดน้ำส่ือการศกึษา
ของ ThinkQuest ไปใชป้ระโยชนใ์นการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนภายในโรงเรยีน
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บทสรุป
จากประสบการณข์องโครงการ SchoolNet ตลอดระยะเวลากวา่ 8 ปี

ที่ผ่านมา ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดว้ยโครงสรา้งพ้ืนฐานของโรงเรียน อาทิ ไฟฟ้า
สายโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ เนื้อหาความรู้ที่เป็นภาษาไทยบนเครือข่ายครู
ที่มีความรู้ และความเข้าใจ สามารถเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้
กลายเปน็ผู้จัดกจิกรรมแนะแนวทางการคน้ควา้หาความรูจ้ากแหลง่ตา่งๆ และ
การจดักจิกรรมภายในหอ้งเรยีน

ผลพวงจากการดำเนนิโครงการ SchoolNet ไดจุ้ดประกายใหภ้าคศกึษา
เกิดความตื่นตัวที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สถานศึกษาจากทั่ว
ประเทศมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่เยาวชนไทยได้

เครือข่าย SchoolNet ภายใต้การดำเนินงานโดยเนคเทคเป็นเพียง
ตัวอยา่งนำรอ่ง ในดา้นเครอืขา่ยสารสนเทศเพือ่การศกึษาของไทย ซ่ึงในระยะ
ยาวแล้ว เนคเทคคงจะต้องมอบเครือข่าย SchoolNet ให้เข้าไปรวมอยู่ใน
เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (EdNet) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลกัท่ีดูแลรับผิดชอบเรือ่งระบบการศกึษารับหน้าท่ีในด้านการบรหิาร
จัดการและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

สำหรับบทบาทต่อไปของเนคเทค หลังจากภารกิจด้านการให้บริการ
เครือข่ายเสร็จสิ้นลงแล้ว เนคเทค จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคลัง
ความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ข้อความ รูปภาพ หรือ
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้นักเรียน ครู บุคคล
ทั่วไป สนใจที่จะเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนและอื่นๆ ต่อไป


